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مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة من وجهة نظر معلمي      

  م التعليمية ومقترحات عالجهااللغة العربية يف منطقة القصي
  

  

   يف املناهج وطرق التدريساملاجستري درجة على احلصول متطلبات الستكمال مقدمة رسالة
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ريس منهج لغيت اجلميلة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية يف منطقة مشكالت تد

  .القصيم التعليمية ومقترحات عالجها 
  

  عبد العزيز بن حممد الغفيلي
  

  ملخص 
   

 املشكالت اليت تواجه معلمي منـهج لغـيت اجلميلـة يف            تعرف هدفت الدراسة إىل       
، ومقترحات عالجها ) السادس واخلامس ، و الرابع ،( الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية 

 درجة اختالف وجهات نظر أفراد العينة حول املـشكالت الـيت تـواجههم يف               وتعرف،  
تدريس املنهج باختالف التخصص ، واجلنس ، وعدد سنوات اخلربة يف تدريس املنـهج ،               

  .وحضور الدورات التدريبية اخلاصة باملنهج 
، وأعد استبانة   ) املسحي  ( ستخدم الباحث املنهج الوصفي      ا      ولتحقيق أهداف الدراسة  

الكفايـات  : جلمع البيانات من أفراد العينة ، اشتملت على مخسة حماور رئيـسة ، هـي                
النواحي اإلداريـة   والتقومي ،   واألنشطة الصفية والوسائل التعليمية ،      واحملتوى،  و،   املستهدفة
ل فيه أفراد العينة مقترحام لعالج املشكلة الـيت         ووضع جبوار كل مشكلة حقالً يسج     والفنية ،   
  .تواجههم 

_ )  هـ   ١٤٣٤ / ١٤٣٣( يف الفصل الثاين من العام الدراسي       _          مت تطبيق االستبانة    
كمـا  _  مبحافظة الرس ومعلماته  على جمتمع الدراسة املتمثل يف معلمي منهج لغيت اجلميلة          

       معلما ومعلمـة ، ميثلـون      ) ٢٧٥( عينة الدراسة   ، وقد بلغت    _ حدود الدراسة    يف ورد
  . مبحافظة الرسومعلماته من معلمي منهج لغيت اجلميلة   %)٦٦( 
 spssاالجتماعيـة   للعلوم اإلحصائية احلزمة بعد حتليل النتائج إحصائيا باستخدامو       

  :توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية 

 بني  على متوسط حسايب  أ على)  اإلدارية والفنية  النواحي (حصلت املشكالت املتعلقة مبحور    .١
يف املرتبة الثانية    )التقومي  ( املشكالت املتعلقة مبحور     ، وجاءت    )٢,٠٣(بلغ  ، حيث    احملاور

األنـشطة الـصفية    (  مبحـور    املشكالت املتعلقة ، وحلَّت   ) ١,٩٥(مبتوسط حسايب بلغ    
املـشكالت  ، وحصلت   ) ١,٩٤(توسط حسايب بلغ    يف املرتبة الثالثة مب    )والوسائل التعليمية   



د  

 

املشكالت  ، يف حني جاءت   ) ١,٧٧( املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ       على )احملتوى  ( املتعلقة مبحور   

يف املرتبة األخرية  ؛ حيث حصلت على متوسط حـسايب بلـغ              ) الكفايات املستهدفة (  املتعلقة مبحور 

 ) .قليلة ( احملاور حصل على درجة وجود ، وهذا يعين أن كل حمور من ) ١,٧٦(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر أفراد العينة حـول املـشكالت الـيت          .٢
 هامجيع يف تدريس منهج لغيت اجلميلة وفقًا ملتغري التخصص ، وذلك يف املشكالت            تواجههم

ث ظهرت فروق ذات داللة حي) النواحي اإلدارية والفنية ( ما عدا املشكالت املتعلقة مبحور     
 .، وكانت لصاحل أفراد العينة يف ختصصات أخرى  ) ٠,٠٥(  إحصائية عند مستوى

يف وجهات نظر أفراد العينة حول       ) ٠,٠١( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         .٣
املشكالت اليت تواجههم يف تدريس منهج لغيت اجلميلة وفقًا ملـتغري اجلـنس ، وذلـك يف                 

 . ، وكانت تلك الفروق لصاحل عينة املعلمني هامجيع املشكالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر أفراد العينة حـول املـشكالت الـيت          .٤
                 يف تدريس منهج لغيت اجلميلة وفقًا ملتغري عدد سنوات اخلربة يف تدريس املنـهج ،                تواجههم

  .هامجيع يف املشكالت وذلك

د فروق ذات داللة إحصائية يف وجهات نظر أفراد العينة حـول املـشكالت الـيت        ال توج  .٥
يف تدريس منهج لغيت اجلميلة وفقًا ملتغري حضور الـدورات التدريبيـة يف جمـال                تواجههم

  .هامجيع وذلك يف املشكالت تدريس املنهج ،

هارات املطلوبـة ،    كثرة تقومي امل  ( على أن مشكليت    ) كبرية  ( أفراد العينة موافقون بدرجة      .٦
زيادة النصاب التدريسي للمعلم مبا ال يسهم يف تنفيذ دروس تطبيقية أو تنظـيم زيـارات                و

    .من أكثر املشكالت اليت تواجههم يف تدريس منهج لغيت اجلميلة  )متبادلة 
ا من التوصيات ، من أمههام الباحث ويف ضوء هذه النتائج قدعدد:  

؛ للتقليل من األعباء اليت يكلّفـون ـا ، مبـا يف ذلـك               تعيني املزيد من املعلمني      . ١
 .تقليل احلد األعلى للنصاب التدريسي احلايل

تقليل كثافة الطالب يف الفصول ؛ لتمكني املعلمـني مـن متابعتـهم وتقـوميهم                . ٢
  .بشكل دقيق

           إعادة النظر يف الئحة تقومي الطالب احلاليـة ، واملهـارات املطلـوب تقوميهـا ؛                 . ٣
  .يلتكون أكثر وضوحا ومالءمة لقياس التحصيل الدراس
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  فهرس احملتويات
  

  رقم الصفحة  املوضوع

 د  .شكر وتقدير 

 هـ   .ملخص الدراسة باللغة العربية

 ز .فهرس احملتويات

 ط .فهرس اجلداول

 ك  .فهرس املالحق

 ٦-١  .اإلطار العام للمشكلة: الفصل األول 

 ٢  .مقدمة الدراسة 

 ٤  .وأسئلتها، ة الدراسة مشكل

 ٥  .أهداف الدراسة 

 ٥   .أمهية الدراسة

 ٦ .حدود الدراسة 

 ٦  .مصطلحات الدراسة 

 ٣٢-٧  .والدراسات السابقة، اإلطار النظري : الفصل الثاين

 ٨  . اإلطار النظري  :املبحث األول 

  ٨  .تدريس اللغة العربية  :احملور األول 
 ٨  ية اللغة العربتدريس أمهية 

 ١٠  .األهداف العامة لتدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية

 ١٣  .مشكالت تدريس اللغة العربية 

 ١٥  .وصف منهج لغيت اجلميلة: احملور الثاين 

 ١٥  .مفهوم املنهج 

 ١٦  .األهداف العامة للمشروع الشامل لتطوير املناهج 

 ١٨ . ه  ومبادئ ،أسس بناء مناهج اللغة العربية

 ٢٠  .كفايات اللغة

 هـ
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  رقم الصفحة  املوضوع

 ٢٣ .حمتوى املنهج 

 ٢٤ .األنشطة الصفية

  ٢٥  .الوسائل التعليمية 
  ٢٦  .التقومي 

  ٢٨  . الدراسات السابقة :املبحث الثاين 
  ٣٠  .تعليق عام على الدراسات السابقة 

 ٤٥-٣٢  . إجراءات الدراسة  :الفصل الثالث

 ٣٣  .منهج الدراسة 

 ٣٤ .جمتمع الدراسة 

  ٣٤  .عينة الدراسة 
 ٣٧  .أداة الدراسة 

  ٤٥  .األساليب اإلحصائية 
 ٧١-٤٦  . عرض نتائج الدراسة ، وحتليل البيانات ، وتفسريها: الفصل الرابع

  ٤٧  .  إجابة السؤال األول
  ٦٢  .إجابة السؤال الثاين 

 ٦٨  .إجابة السؤال الثالث 

 ٧٥-٧٢ . ومقترحاا ، وتوصيااالدراسة ،  جنتائ ملخص: الفصل اخلامس 

 ٧٣  .النتائج  ملخص

 ٧٥  .التوصيات

 ٧٥ .املقترحات 

 ٧٦  .البحث مراجع

  

  

  



ز  

 

  فهرس اجلداول
  

  رقم الصفحة  عنوان اجلدول  م

  ٣٤  . توزيع عينة الدراسة وفق التخصص  ١
  ٣٥  . توزيع عينة الدراسة وفق اجلنس  ٢
  ٣٦  .د سنوات اخلربة يف تدريس منهج لغيت اجلميلة توزيع عينة الدراسة وفق عد  ٣
  ٣٦  . توزيع عينة الدراسة وفق عدد الدورات التدريبية يف جمال تدريس لغيت اجلميلة   ٤
  ٣٩  .معامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه  ٥
  ٤١  .نةمعامالت ارتباط بنود االستبانة بالدرجة الكلية لالستبا  ٦
  ٤٢  .معامالت ارتباط حماور االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة   ٧
  ٤٣   .معامالت ثبات ألفا كرونباخ حملاور الدراسة  ٨
  ٤٤  .الدراسةتوزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة   ٩

١٠  
املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً ملشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلـة مـن            

  . نظر معلمي اللغة العربية يف منطقة القصيم التعليمية وجهة
٤٧  

١١  
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة 

  ).ت املتعلقة بالكفايات املستهدفةاملشكال(حول مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة 
٤٩  

١٢  
توسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة التكرارات والنسب املئوية وامل

   .)املشكالت املتعلقة باحملتوى ( حول مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة 
٥١  

١٣  
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة 

الت املتعلقة باألنـشطة الـصفية      املشك( حول مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة       
  ) . والوسائل التعليمية 

٥٣  

١٤  
التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينة الدراسة 

   .)املشكالت املتعلقة بالتقومي ( حول مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة 
٥٥  

١٥  
حلسابية وترتيبها تنازليا إلجابات عينـة الدراسـة        التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ا    

  .)املشكالت املتعلقة بالنواحي اإلدارية والفنية ( حول مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة 
٥٨  

  ٦١  .املشكالت املضافة من ِقبل أفراد العينة على االستبانة   ١٦
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  رقم الصفحة  عنوان اجلدول  م

١٧  
ستجابات عينة الدراسة حول مشكالت تـدريس  لداللة الفروق يف ا ) ت(اختبار  

   .منهج لغيت اجلميلة باختالف التخصص
٦٣  

١٨  
لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول مشكالت تدريس         ) ت  ( اختبار  

   .منهج لغيت اجلميلة باختالف اجلنس
٦٤  

١٩  
ة حـول   اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراس         

مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة باختالف عدد سنوات اخلربة يف تـدريس            
   .منهج لغيت اجلميلة

٦٦  

٢٠  
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حـول            
مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة باختالف عدد الدورات التدريبية يف جمـال            

   .لغيت اجلميلة
٦٧  

  ٦٩   .مقترحات حلول املشكالت املتعلقة مبحور الكفايات املستهدفة  ٢١
  ٦٩   .مقترحات حلول املشكالت املتعلقة مبحور احملتوى  ٢٢
  ٧٠   .مقترحات حلول املشكالت املتعلقة مبحور األنشطة الصفية والوسائل التعليمية  ٢٣
  ٧٠   .مقترحات حلول املشكالت املتعلقة مبحور التقومي  ٢٤
  ٧١   .مقترحات حلول املشكالت املتعلقة مبحور النواحي اإلدارية والفنية  ٢٥
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  فهرس املالحق
  

  

  رقم الصفحة  عنوان امللحق  م

  ٨٣  . الدراسة االستطالعية  ١
  ٨٥  .االت وحدات منهج لغيت اجلميلة يف الصفوف العليا منوذج   ٢
  ٨٧  .نهج لغيت اجلميلة يف الصفوف العليا ملكونات الوحدات الدراسية ملمنوذج   ٣
  ٨٩  .تعميم االستبانة على املدارس   ٤
  ٩٨  .االستبانة يف صورا األولية   ٥
  ١٠٥  .بيانات احملكّمني   ٦
  ١٠٧  .خطاب كلية التربية إلدارة التربية والتعليم بشأن تسهيل املهمة   ٧
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 األول الفصل

  للدراسةطار العام اإل

  

  

  

  .مقدمة الدراسة  -

  .الدراسة وأسئلتها  مشكلة -

  .أهداف الدراسة  -

  .أمهية الدراسة  -

  .حدود الدراسة  -

  .مصطلحات الدراسة  -
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  مقدمة الدراسة
  

    يعد االهتمام بتدريس مناهج اللغة يف املرحلة األوىل من السلم التعليمي أمرا بالغ األمهية؛              
 )      ٢٠٠٤(ا القاعدة األساسية اليت تغذي املراحل التعليمية التالية ، وقد ذكـر قاسـم               أل

أن هناك عالقة إجيابية بني حتصيل الطالب الدراسي يف مواد اللغة العربية وقدرام اللغويـة               
 ى تكتب وتدرس  وبني حتصيلهم يف املواد الدراسية األخرى ، ودليل ذلك أن املناهج األخر           

اللغة العربية ، فتؤثر بذلك يف دراسة هذه املواد وتتأثر ا ، ولذا وجب التكامل بينها وبني                 ب
  ) .١٥ص (كل املواد الدراسية 

من هذا املنطلق أولت وزارة التربية والتعليم يف اململكة العربية السعودية عناية كـبرية              و    
حيث حتظى بنصيب وافر من عدد احلصص       بتعليم اللغة العربية السيما يف املرحلة االبتدائية ؛         

 حصص للـصفني  ٩ حصة للصف األول ، ١١: يف األسبوع   ( يف اخلطة الدراسية للمرحلة     
 إعداد وثيقـة ، إضافة إىل )  حصص للصفوف الرابع واخلامس والسادس   ٨الثاين والثالث ،    

، ) الثانوية  وتوسطة ،   املواالبتدائية ،   ( للمراحل التعليمية الثالث     اللغة العربية    مبناهج خاصة
عدالذي استحدثته الوزارة ابتداًء     مثرات املشروع الشامل لتطوير املناهج الدراسية         إحدى وت

 هـ ، وهو املشروع الذي يؤمل منه إحداث التطـوير            ١٤٣٢ / ١٤٣١من العام الدراسي    
 اإلمكانات ظل يف ، اخلصوص وجه على العربية اللغة ومناهج ، كافة مناهجنا التعليمية يف

 . فرةااملتو

جاء هذا املشروع رغبةً يف حتسني العملية التربوية بـشكل عـام مـن خـالل                          وقد        
 دواعـي التطـوير                إىلديدات واملـستحدثات علـى املنـاهج ، واسـتنادا           جإدخال الت 

اد إعـداده ليـصافح             ترتبط برؤية املستقبل ، ونوعية املتعلم املـر       "والتحديث املتنوعة واليت    
القرن احلادي والعـشرين ، ويتفاعـل بنجـاح واقتـدار مـع املـتغريات الـسريعة ،                           

 واالجتاهات التربوية العاملية املعنية بتطوير أمناط التفكري ، والـسلوك العلمـي واخللقـي ،               
   ) .٢٤٨، ٢٠٠٣شحاتة، " ( والتزود بكل جديد ونافع ومفيد من املعارف اإلنسانية 

حيث اعتمدت  مناهج اللغة العربية إحدى املناهج اليت مشلها التطوير والتحديث ؛     وتعترب     
     ربز الوحدة العضوية للغة ، من خالل متثـل            على تنظيم جديد ، يراعي البعد الكلي الذي ي

)  ٢٠٠١(وإبراهيم  ؛ ويشري سعادة    .أسلوب املدخل التكاملي على طريقة الوحدة التعليمية        

٢ 



ل  

 

ربط املواد الدراسية املختلفة ببعضها من جانب ، وربط موضوعات          : إىل أن التكامل يعين     
املادة الدراسية ذاا من جانب آخر ، كما يعرب يف أحد معانيه عن ارتباط احملتـوى بالبنـاء            

  ) .٥٠ص(العقلي للطالب 
 ضعف القدرة علـى     يفسابقًا   يف ظل مناهج الفروع      اللغوية اخلربة   لقد تسببت جتزئة        

   )            ٢٠٠٣(التوظيف املنتج للمعرفة املكتسبة ، ويعزز هـذا االجتـاه مـا ذكـره نـصر                 
يتعلمون بشكل أفضل يف مرحلة التعليم األساسي عندما يتعلمون مواقف          "   أن الطالب  من

     الـوزارة  وقد استدعى هذا األمـر    ،  ) ٧٦ص" ( الدرس واحلياة مع أفكار مترابطة متكاملة     
اليت ال تعد غاية يف ذاا ، وإمنا تعد وسيلة لتحقيق            " يف مناهج اللغة العربية    إعادة النظر   إىل  

 اللغوي من خالل تفاعلهم مع اخلربات واألنشطة اللغوية          الطالبغاية ، وهي تعديل سلوك      
  . )٧ ، ٢٠٠٢مدكور ، ("اليت حيتويها املنهج 

الذي ضم مجيع فروع لني يف الوزارة إىل تبني املدخل       أدت هذه املراجعة من قبل املسؤو   
  درسان يف فصلني دراسيني ، يسمى كتاب اللغة العربية يف كتاب واحد مكون من جزأين ، ي

          يف الـصفوف العليـا     "  لغـيت اجلميلـة      "، وكتاب    يف املرحلة املتوسطة  " لغيت اخلالدة    "
يف الـصفوف   "  لغـيت  "، وكتاب  رحلة االبتدائية من امل )  الرابعواخلامس ،   والسادس ،     (

  ) . األول والثاين ، والثالث ، (  األولية منها
                تـصاحب املـشكالت مثـل هـذه املـشاريع ال سـيما يف بدايتـها ،                       وعادة ما 

             من البدهيات التربوية اليت جيب تشخيصها بشكل علمي ؛         _ يف ظن الباحث    _ ويعد ذلك   
      ملعاجلة مواطن الضعف وتعزيز مواطن القوة ، ومنهج لغيت اجلميلـة يف الـصفوف العليـا                
 من املرحلة االبتدائية أحد هذه املناهج اليت قد تقف املشكالت اليت تواجه تدريـسه عائقًـا                

 اليت وضع من أجلها ، ويأيت يف مقدمة هذه املشكالت حداثة املنهج            أمام حتقيقه لألهداف    
    ذين يقومون بتدريسه ؛ حيث مل يسبق هلم التعامـل معـه            سه على املعلمني واملعلمات ال    نف

    بـشكل كـاف ،     _ تعلقة به   م_ أثناء دراستهم األكادميية ، ومل يتلقوا دورات تدريبية         يف  
         كما أن املشكالت اليت تظهر على مناهج اللغة العربيـة خاصـة يف املرحلـة االبتدائيـة                

      شكل كبري يف املهارات اللغوية للطالب ، إضافة إىل احلد مـن ممارسـة املهـارات                تؤثر ب 
ن اليت تتطلبها أنواع التفكري املختلفة ، وحتجيم قدرام العقلية واإلبداعية اليت جتعلهم قـادري          

، تسهم يف ضـعف أدائهـم التعـبريي         والربط ، كما أا     على التحليل والتفسري والتركيب     

٣ 



م  

 

          األمـر الـذي قـد يـؤدي          الكتابة أو احلديث يف مواقفهم احلياتية املختلفة ،        وعجزهم عن 
) ١٤٣٤احلـريب،    ( لوحظ يف دراسـة   إىل نفورهم من تعلمها وشعورهم بصعوبتها ، وقد         

يف كثرة األخطاء اإلمالئية  متثّل؛ وجود ضعف كبري يف الكتابة لدى طالبات الصف السادس     
    وجـود ضـعف    االستطالعية  ) ١٤٣٣اليحىي،   ( دراسةما أثبتت   اليت تشوه كتابان ، ك    

       يف القـراءة وضـعف     بطٌْءحيث بدا عليهن     يف القراءة عند بعض طالبات الصف الرابع ؛       
  .يف فهم النصوص 

       يشري العرض السابق إىل وجود مشكالت عديدة تواجه تدريس منهج لغيت اجلميلـة              
           ، فمنها ما يتعلق بالكفايـات املـستهدفة ، أو بـاحملتوى ،              تعزى إىل أحد عناصره   قد  و

أو باألنشطة الصفية والوسائل التعليمية ، أو بالتقومي ، أو بـالنواحي اإلداريـة والفنيـة ،                 
ويتطلب هذا األمر الكشف عن هذه املشكالت ومعرفة أبعادها ومسبباا وحتديدها كخطوٍة          

 القيام به ، فضالً عن كـون موضـوع           احلالية ول الدراسة أوىل حنو حلها ، وهذا ما ستحا      
املشكالت من املواضيع املتجددة اليت حتتاج إىل مزيٍد  من البحث الدائم حسب املستجدات              

  .التربوية 
  

  وأسئلتها، مشكلة الدراسة 
  

أثنـاء الزيـارات    يف  _ نظرا لعمل الباحث اإلشرايف يف جمال التعليم العام ، وإحساسه                
..  عند التـدريس     مبوجود بعض الصعوبات واملشكالت اليت تواجهه     _ مليدانية للمعلمني   ا

فقد سعى الستقصاء الدراسات التربوية اليت اهتمت بتحديد مشكالت تدريس اللغة العربية            
أو بعض فروعها ، بيد أنه مل يقف على دراسات تناولت مشكالت تدريس منـهج لغـيت                 

    فقـد سـعى     وعلى ذلك ،  ) ١) (الرابع ، اخلامس ، السادس      ( اجلميلة يف الصفوف العليا     
خـالل الفـصل     ) ١ملحق  ( إىل مزيٍد من االستقصاء للمشكلة فأجرى دراسة استطالعية         

ملنهج ) معلما ومعلمة ٢٠(هـ على عينة مكونة من      ١٤٣٢/١٤٣٣الثاين من العام الدراسي   
يسهم ، وقد جاءت نتائجها داعمـة       املشكالت اليت تواجه تدر   تعرف  لغيت اجلميلة ؛ دف     

وجود عدد مـن املـشكالت        للمضي يف إجراء الدراسة من خالل تأكيد أفراد العينة على           
  .تدريسهم هلذا املنهجاليت تواجه 

       
   

  : رجع الباحث إىل أوعية املعلومات اآلتية  ) ١( 

امللك عبد العزيز ،     أم القرى ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، امللك سعود ، امللك فيصل ،                : فهارس مكتبات اجلامعات اآلتية     

ركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، مكتبة امللك عبد العزيز           قاعدة املعلومات التربوية التابعة ملؤسسة دار املنظومة ، م        

   .مكتبة مكتب التربية العريب لدول اخلليج العامة ، مكتبة امللك فهد الوطنية ،

٤ 
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واملعاجلات املناسبة  إخضاعها للبحث العلمي     و   وقد يساعد حتديد مشكالت تدريس املناهج          
وضع حلول ناجحة هلا ، ومن ثَم اإلسهام يف تطوير تـدريس هـذه              يف  هلا من قبل املتخصصني     

املناهج مبا حيقق أهدافها ، وعلى ذلك فإن احلاجة إىل إجراء مثل هذه الدراسة تصبح ضـرورية ؛    
   للكشف عن هذه املشكالت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات ؛ كوم على صلة مباشرة ـا                

  :كثر حتديداً حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية وبعبارة أ يف أثناء تدريسهم ،
                      ما مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلـة مـن وجهـة نظـر معلمـي اللغـة العربيـة                   .١

 يف منطقة القصيم التعليمية ؟

             :           هل توجد فروق دالة إحصائيا يف استجابات معلمي اللغة العربيـة تعـزى إىل مـتغريات                .٢
  التخصص ، واجلنس ، وعدد سـنوات اخلـربة يف تـدريس منـهج لغـيت اجلميلـة ،                         ( 

 ؟) وحضور الدورات التدريبية يف جمال تدريس منهج لغيت اجلميلة 

      ما املقترحات اليت ميكن أن تسهم يف عالج مـشكالت تـدريس منـهج لغـيت اجلميلـة                        .٣
 ؟ ربية يف منطقة القصيم التعليميةمن وجهة نظر معلمي اللغة الع

  

  أهداف الدراسة

  :     دف الدراسة احلالية إىل 
   تعرف مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة مـن وجهـة نظـر معلمـي اللغـة العربيـة                    .١

ــة  ــاور اآلتي ــصفية                    : يف احمل ــشطة ال ــوى ، واألن ــستهدفة ، واحملت ــات امل الكفاي
 .لتعليمية ، والتقومي ، والنواحي اإلدارية والفنية والوسائل ا

تعرف مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة وفق التخصص ، واجلنس ، وعدد سنوات اخلربة                .٢
              تـدريس  يف تدريس منهج لغـيت اجلميلـة ، وحـضور الـدورات التدريبيـة يف جمـال                

 .منهج لغيت اجلميلة 

 .ه املشكالت من وجهة نظر معلمي اللغة العربية تقدمي املقترحات العالجية هلذ .٣
  

  أمهية الدراسة

  :      تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف 
تقدمي رؤية واضحة للمشكالت اليت تواجه تدريس منهج لغيت اجلميلة يف املرحلة االبتدائية فيما          .١

 والوسائل التعليميـة ، والتقـومي ،        يتعلق بالكفايات املستهدفة ، واحملتوى ، واألنشطة الصفية       
 .والنواحي اإلدارية والفنية ، وأهم احللول املقترحة لعالجها 

٥ 
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                 حمدودية الدراسات اليت أجريـت حـول مـشكالت تـدريس منـهج لغـيت اجلميلـة ؛                  .٢
 .نظرا حلداثة املقرر 

لغيت اجلميلة املتعلقة   تقدمي عدد من املقترحات اليت قد تسهم يف حل مشكالت تدريس منهج              .٣
        علـى تالفيهـا     مبحاور الدراسة ، ومن ثَم مساعدة القائمني على مشروع تطـوير املنـاهج            

 .أو التخفيف من حدا مستقبالً 
  

  حدود الدراسة

  :اقتصرت الدراسة على احلدود اآلتية 
 طـالب    مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة املقرر تدريـسه علـى          :احلدود املوضوعية    .١

يف املرحلة االبتدائية ، واملتعلقـة      ) الرابع ، واخلامس ، والسادس       (  وطالباا الصفوف العليا 
األنشطة الصفية والوسـائل التعليميـة ،       واحملتوى ،   والكفايات املستهدفة ،    : باحملاور اآلتية   

عينـة الدراسـة   النواحي اإلدارية والفنية ؛ نظرا لتضمنها املشكالت اليت حددا    والتقومي ،   و
 .االستطالعية اليت أجرها الباحث 

 . هـ ١٤٣٤ / ١٤٣٣ طبقت الدراسة يف الفصل الثاين من العام الدراسي: احلدود الزمانية . ٢

   اقتصرت الدراسة على املدارس االبتدائية يف منطقة القـصيم التعليميـة ،             :احلدود املكانية    .٣
  ) .بنات / بنني ( حافظة الرس واليت تقع حتت إشراف إدارة التربية والتعليم مب

  

  مصطلحات الدراسة

: يقصد مبشكالت التدريس  يف الدراسة احلالية : )Teaching problems(مشكالت التدريس.١
صعوبات تدريس املنهج اليت تواجه معلميه ، وحتول دون حتقيقهم لألهداف املرجوة من تدريسه ، 

 .وذلك من خالل احملاور اليت حددها الباحث 

هو منهج جديد حيوي كافة فروع :  ) Beautiful language curricula(منهج لغيت اجلميلة .٢
 اللغة العربية مبا يشمله من خربات وأنشطة ومتارين وتكليفات ، وقد أقرته وزارة التربية والتعلـيم                

البتدائية ،  يف املرحلة ا  وطالباا  يف اململكة العربية السعودية رمسيا لتدريس طالب الصفوف العليا          
        هــ  ١٤٣٣هـ للـصف اخلـامس ،       ١٤٣٢هـ للصف الرابع ،     ١٤٣١( ابتداًء من األعوام    

  ) .للصف السادس
  
  
  

٦ 
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  الفصل اخلامس

  

   .ومقترحاا،  توصياا ، و الدراسة نتائج ملخص

  

  

  

  .ملخص النتائج  -

  .التوصيات   -

  .املقترحات  -
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  الفصل اخلامس  

  واملقترحات التوصيات و الدراسة نتائج خصمل

  

الدراسة ، والـيت كـان    إليها توصلت اليت النتائج أهم الفصل هذا يف      يتناول الباحث
  مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة من وجهة نظر معلمي اللغـة العربيـة              تعرفهدفها  

   .النتائج املستخلصة على املبنية رحةاملقت والدراسات كما يقدم التوصيات. مبنطقة القصيم التعليمية 
  

  النتائج ملخص
  

  :     توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية 
       املشكالت املتعلقة بالنواحي اإلداريـة والفنيـة حـصل علـى          أن املتوسط العام حملور      .١

 ، وهذا يعين أنه حـصل  )٢,٠٣(بلغ ، حيث   بني حماور االستبانة   على متوسط حسايب  أ
 ) .قليلة ( جود على درجة و

جاء يف املرتبة الثانية مبتوسط حـسايب       املشكالت املتعلقة بالتقومي    أن املتوسط العام حملور      .٢
 ) .قليلة ( ، وهذا يعين أنه حصل على درجة وجود ) ١,٩٥(بلغ 

         باألنـشطة الـصفية والوسـائل التعليميـة         املشكالت املتعلقة أن املتوسط العام حملور      .٣
       ، وهذا يعـين أنـه حـصل علـى          ) ١,٩٤( الثالثة مبتوسط حسايب بلغ      يف املرتبة  حل

 ) .قليلة ( وجود  درجة

 املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب     املشكالت املتعلقة باحملتوى جاء يف    أن املتوسط العام حملور      .٤
 ) .قليلة ( ، وهذا يعين أنه حصل على درجة وجود ) ١,٧٧(بلغ 

 حل يف املرتبة األخرية  ؛       كالت املتعلقة بالكفايات املستهدفة   املشأن املتوسط العام حملور      .٥
             ، وهـذا يعـين أنـه حـصل علـى           ) ١,٧٦(حيث حصل على متوسط حـسايب بلـغ         

 ) .قليلة ( وجود  درجة

أظهر التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـطات                .٦
الت تدريس منـهج لغـيت اجلميلـة تعـزى                 استجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبشك     
 ما عدا املـشكالت املتعلقـة مبحـور                   هامجيع ملتغري التخصص ، وذلك يف املشكالت     

حيث ظهرت فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى                 ) النواحي اإلدارية والفنية    ( 
 .، وكانت لصاحل أفراد العينة يف ختصصات أخرى  ) ٠,٠٥( 

٨ 
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 )      ٠,٠١( ر التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى             أظه .٧
                فيما يتعلق مبـشكالت تـدريس منـهج لغـيت اجلميلـة تعـزى ملـتغري اجلـنس ،              

 . ، وكانت تلك الفروق لصاحل عينة املعلمني هامجيع يف املشكالت وذلك

اللـة إحـصائية بـني متوسـطات        أظهر التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق ذات د        .٨
استجابات أفراد العينة فيما يتعلق مبشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة تعزى ملتغري عدد             

  .هامجيع سنوات اخلربة يف تدريس املنهج ، وذلك يف املشكالت

أظهر التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـطات                .٩
يتعلق مبشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة تعـزى ملـتغري          استجابات أفراد العينة فيما     

  .هامجيع حضور الدورات التدريبية يف جمال تدريس املنهج ، وذلك يف املشكالت

كثرة تقومي املهارات املطلوبة ، (على أن مشكليت ) كبرية( أفراد العينة موافقون بدرجة  .١٠
روس تطبيقية أو تنظيم زيارات     زيادة النصاب التدريسي للمعلم مبا ال يسهم يف تنفيذ د         و

 . من أكثر مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة )متبادلة 

أفراد العينة غري موافقني على وجود العبارات اآلتية ضمن مشكالت تدريس منـهج              .١١
الكفايات املستهدفة غري قابلة للتحقيق وال ميكن قياسها ، ضعف ارتباط           ( لغيت اجلميلة   

          ، الطـالب م الدينيـة واالجتماعيـة املـراد ترسـيخها يف           الكفايات املستهدفة بالقي  
 ،   القيم الدينية واالجتماعية واالعتزاز بلغتهم العربية      الطالبقصور احملتوى يف إكساب     

  ) .ضعف اإلخراج الفين للكتب

   أفراد العينة موافقون على أن بقية املشكالت الواردة يف االستبانة موجودة بدرجـة              .١٢
يف حمـور األنـشطة الـصفية       ) ٧( وبشكل عام فقد جاءت الفقرتان رقم        ،) قليلة  ( 

          ضـعف صـيانة الوسـائل التعليميـة املوجـودة       (والوسائل التعليمية اليت تنص على    
                يف حمور النواحي اإلداريـة والفنيـة الـيت تـنص علـى             ) ١(، و رقم    )  يف املدرسة 

   ) ة لتدريب املعلمني على تدريس وتقومي املناهج احلديثـة        قلة وجود الدورات التأهيلي   ( 
يف حمـور    )٤(، فيما جاءت الفقرة      ) ٢,١٨( يف املقدمة ، وذلك مبتوسط حسايب بلغ        
                 قلـة الزيـارات اإلشـرافية علـى مـدار           (النواحي اإلدارية والفنية اليت تنص على       

       املشكالت يف هذا التصنيف مبتوسـط حـسايب        يف املرتبة األخرية بني   )  العام الدراسي 
 _ حسب توصيف املشكلة من حيث درجة وجودها        _  وما سبق يعين     ،)  ١,٦٩(  بلغ

٩ 



ق  

 

أن هذه املشكالت حتدث ألفراد العينة بصورة متقطعة ، ولكنهم ال جيدون معاناة كبرية              
  .من تدريس املنهج بشكل عام 

  التوصيات : ثانيا

        اسة ، فإن الباحـث يقـدم بعـض التوصـيات الـيت قـد تـسهم                 يف ضوء نتائج الدر   
  : ، وهي على النحو اآليت يف معاجلة مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة

تعيني املزيد من املعلمني ؛ للتقليل من األعباء اليت يكلّفـون ـا ، مبـا يف ذلـك                    . ٤
 .تقليل احلد األعلى للنصاب التدريسي احلايل

ب يف الفصول ؛ لتمكني املعلمـني مـن متابعتـهم وتقـوميهم             تقليل كثافة الطال   . ٥
  .بشكل دقيق

إعادة النظر يف الئحة تقومي الطالب احلاليـة ، واملهـارات املطلـوب تقوميهـا ؛                 . ٦
 .لتكون أكثر وضوحا ومالءمة لقياس التحصيل الدراسي 

ـ              . ٧ ة تزويد املدارس مبيزانيات خاصة ؛ لتوفري وصـيانة التقنيـات التعليميـة الالزم
 .لتدريس املناهج املطورة 

      تكثيف الدورات التدريبيـة اإللزاميـة للمعلمـني ، و التعـاون مـع املتخصـصني                 . ٨
ــاهج وطر ــيف املن ــدمي دورات  ائ ــات ؛ لتق ــات والكلي ــدريس يف اجلامع               ق الت

         يف ضــوء االحتياجــات التدريبيــة هلــم ، واالســتفادة مــن املــدة الــيت تــسبق 
 .الدراسي إلقامتها العام 

  

  املقترحات : ثالثًا
  

   استكماالً ملا بدأته الدراسة احلالية يقترح الباحث إجراء عدد من الدراسات املكملة لـه              
  :على النحو اآليت 

 مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة من وجهة نظر معلمي املنهج           لتعرفدراسة مماثلة    .١
 .اسة احلالية ومقارنتها بنتائج الدر، يف مناطق أخرى 

         مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة من خالل حمـاور أخـرى            لتعرف دراسة مماثلة    .٢
 .غري الواردة يف الدراسة احلالية 

 .وأولياء األمور الطالب  مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة من وجهة نظر لتعرفدراسة  . ٣

 .ميلة دراسة لواقع التقومي املستمر يف تدريس منهج لغيت اجل .٤

   .دراسة ملعاجلة مشكالت تدريس منهج لغيت اجلميلة  .٥

١٠ 



ر  

 

  املراجع
  

الصعوبات اليت تواجه تدريس مقرر لغيت اجلميلة       ). هـ١٤٣٣(التمامي، تركي بن زيد      .١
رسـالة  . للصف الرابع االبتدائي واحللول املقترحة هلا من وجهة نظر املعلمني واملشرفني          

كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن       ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس،      
 .سعود اإلسالمية، الرياض 

    املرشـد   ) . م٢٠٠٥(و احلارثي، إبراهيم بن أمحـد        منصور عبد العزيز ؛   ،  بن سلمة  .٢

 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، الرياض .يف تأليف الكتاب املدرسي ومواصفاته
أكادمييـا   ، بـريوت  .للغة العربية املبين على املعايريتعليم ا). م٢٠١١ (هنادا طه ،  تامري .٣

 .نتر ناشيونال ا
تقومي كتاب لغيت اجلميلة للـصف الرابـع        ). هـ١٤٣٢(الثقفي، إبراهيم بن دخيل اهللا       .٤

رسـالة  . االبتدائي باململكة العربية السعودية يف ضوء مواصفات الكتاب املدرسي اجليد         
كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن       ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس،      

 .سعود اإلسالمية، الرياض 
مستوى توافر معايري جودة تدريس اللغة العربيـة        ). هـ١٤٣١(اجلابري، عفاف حسن     .٥

رسالة ماجـستري، قـسم     . تكامليا لدى معلمات الصفوف العليا من املرحلة االبتدائية       
 .معة أم القرى، مكة املكرمة املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جا

مناهج البحث يف التربيـة وعلـم        ) . م٢٠٠٩ (و كاظم، أمحد   عبد احلميد؛ ،  جابر .٦

 .دار النهضة العربية ، القاهرة .النفس
دليل املعلمة إىل استخدام بعـض األلعـاب        ). هـ١٤٣٤(احلريب، حنان بنت عايض      .٧

. ات الصف السادس االبتـدائي طالبلالتعليمية اإللكترونية لتعليم دروس الكتابة اإلمالئية       
رسالة ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمـام            

 .حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض 
القيم املتضمنة يف كتاب لغيت اجلميلة للصف       ). هـ١٤٣٢(احلسيين، حنان عبد الرمحن      .٨

ملناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة      رسالة ماجستري، قسم ا   . اخلامس االبتدائي 
 .امللك سعود، الرياض 

١١ 



ش  

 

 يف اململكة العربية الـسعودية      التعليم ).م٢٠٠٤( وآخرون   ،معجببن  احلامد، حممد    .٩

  .مكتبة الرشد، الرياض، ) ٢(  ط.رؤية احلاضر واستشراف املستقبل

 –بتـدائي   ا( فصول يف تدريس اللغة العربيـة       ). م٢٠٠٤ (حسن جعفر ،  اخلليفة .١٠

   .مكتبة الرشد، الرياض، ) ٤( ط. ) ثانوي –متوسط 
، ) ٥( ط. مدخل إىل املناهج وطرق التـدريس     ). م٢٠١١ (حسن جعفر ،  اخلليفة .١١

   .مكتبة الرشد، الرياض
، الريـاض ،  ) ١٠( ط. املنهج املدرسي املعاصـر   ). ٢٠١٢ (حسن جعفر ،  اخلليفة .١٢

   .مكتبة الرشد
أسس بناء املناهج التربوية وتصميم الكتـاب       . )م٢٠١١ (حممد حممود ،  اخلوالدة .١٣

   .دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، ) ٣( ط. التعليمي
املنـاهج الدراسـية يف      ) . م٢٠٠٨ (و أبو لنب، وجيه املرسي     مصطفى؛،  رسالن .١٤

 .دار الزمان للنشر والتوزيع ، املدينة املنورة، ) ١( ط .)النظرية والتطبيق(جمتمع املعرفة 
صعوبات تطبيق منهج لغيت اجلميلة للصف الرابع       ). هـ١٤٣٢(ميح، سارة علي    الر .١٥

رسالة ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية       . االبتدائي من وجهة نظر املعلمات    
 .التربية، جامعة امللك سعود، الرياض 

 تقـومي   – أساليبه   – أسسه   –أهدافه  ( التدريس  ). م٢٠٠٤ (فكري حسن ،  ريان .١٦

   .عامل الكتب، القاهرة، ) ٤( ط. )تطبيقاته  -نتائجه 
، ) ٢( ط. )رؤية يف طبيعة املفهـوم      ( التدريس  ). م٢٠٠٤ (حسن حسني ،  زيتون .١٧

   .عامل الكتب، القاهرة
التعلم والتدريس   ) . م٢٠٠٦ (و زيتون، كمال عبد احلميد     حسن حسني؛ ،  زيتون .١٨

  .بعامل الكت، ، القاهرة) ٢( ط .من منظور النظرية البنائية

مشكالت تدريس اللغة العربيـة يف معاهـد        ).هـ١٤٣٣(السبيعي، مها بنت سامل      .١٩
. وبرامج األمل املتوسطة من وجهة نظر املعلمني وعالقتها ببعض املتغريات مبدينة الرياض           

رسالة ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمـام            
 .لرياض حممد بن سعود اإلسالمية، ا

١٢ 



ت  

 

صياغة األهداف التربوية والتعليميـة يف مجيـع        ). م٢٠٠١ (جودت أمحد ،  سعادة .٢٠

  .دار الشروق، عمان، ) ١( ط. املواد الدراسية

تنظيمات املنـاهج    ) . م٢٠١١ (و إبراهيم، عبد اهللا حممد     جودت أمحد؛ ،  سعادة .٢١

  .دار الشروق، ، عمان  اإلصدار الثاين)١( ط .وختطيطها وتطويرها

املنـهج املدرسـي     ) . م٢٠١١ (و إبراهيم، عبد اهللا حممد     جودت أمحد؛ ،  ادةسع .٢٢

  .دار الفكر،  ، عمان)٦( ط .املعاصر

دليل املعلم للتقومي املعتمد علـى األداء         ). م٢٠١٠ (عبد اهللا بن صاحل   ،  السعدوي .٢٣

 .مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، الرياض. )من النظرية إىل التطبيق ( 
املناخ املدرسي ومعوقاتـه يف مـدارس       ).هـ١٤٣١(ن، إهلام بنت إبراهيم     السليما .٢٤

رسالة ماجستري، قسم   . التعليم العام احلكومية مبحافظة األحساء من وجهة نظر املعلمات        
 .اإلدارة التعليمية، كلية التربية، جامعة امللك فيصل، األحساء 

       ، عمـان  .م الفعـال  أساسيات التربية والتعلي   ) . م٢٠٠٥ (مجال حممد ،  الشاطر .٢٥
  .دار أسامة للنشر والتوزيع

، ) ٣( ط. املناهج الدراسية بني النظريـة والتطبيـق      ). م٢٠٠٣ (حسن،  شحاتة .٢٦
  .مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة

معوقات تطبيق التقومي املستمر ملهارات اللغة       ).هـ١٤٣٠(الصيخان، علي بن حممد      .٢٧
املرحلة االبتدائية يف منطقة القصيم من وجهة نظر املشرفني  منالعليا  الصفوف يف العربية

رسالة ماجستري، قسم التربية، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام         . التربويني واملعلمني 
 .حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض 

        .  "االتـصال اللغـوي يف جمتمـع املعرفـة         " .)م٢٠٠٥( رشدي أمحـد،     ،طعيمة .٢٨

 . ٢٠٤ -١٥١ص ص، مصر،  التعليم باللغة العربية يف جمتمع املعرفةمؤمتر 
استراتيجية تنمية لغـة     " .)م٢٠٠٨( رشدي أمحد؛ و املسدي، عبد السالم        ،طعيمة .٢٩

 . ١٣٠ -٩٣ص ص، )١٦( ٤، مصر،  م الطفولة والتنمية جملة.  "الطفل العريب
عربية يف التعليم   تدريس ال  ). م٢٠٠٠ (و مناع، حممد السيد    رشدي أمحد؛ ،  طعيمة .٣٠

  .دار الفكر العريب، ، القاهرة) ١( ط .)نظريات وجتارب ( العام 

١٣ 



ث  

 

مشكالت التقومي املستمر باملرحلة االبتدائيـة       ).هـ١٤٣٣(الطيار، الوليد بن علي      .٣١
رسالة ماجستري، قسم أصول التربية، كلية العلوم االجتماعية، جامعـة          . وسبل عالجها 

 .مية، الرياض اإلمام حممد بن سعود اإلسال
النظريـة  ( علم الـنفس التربـوي       ).م٢٠٠٨( وآخرون   عدنان يوسف، ،  العتوم .٣٢

  .دار املسرية، عمان، ) ٢(  ط.)والتطبيق 

أسـسها ، مكوناـا ،      ( املناهج الدراسية   ). م٢٠٠٥ (مها بنت حممد  ،  العجمي .٣٣

  .مطابع احلسيين احلديثة، ) ٢( ط. )تنظيماا ، وتطبيقاا التربوية 

 ،)٢ط. (املدخل إىل البـحث يف العــلوم الـسـلوكية       ). ٢٠١٢(عساف، صاحل   ال .٣٤
  .الرياض، دار الزهراء 

القـاهرة،          ،)١ط. (املرجع يف تدريس اللغـة العربيـة      ). م٢٠٠٥(عطا، إبراهيم حممد     .٣٥
   .مركز الكتاب للنشر

مشكالت تدريس مقرر لغيت اخلالدة للصف      ). هـ١٤٣٢(عطيف، حيىي بن منصور      .٣٦
رسالة ماجـستري، قـسم     . ول املتوسط وفق تصورات مشريف اللغة العربية ومعلميها       األ

 .املناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة امللك سعود، الرياض 
تقومي كتاب لغتنا اجلميلـة للـصف الـسادس         ). م٢٠٠٣( ى زياد حممد  ، عقل .٣٧

رسالة . فيت احلكوميةنظر املعلمني واملعلمات يف مدارس حمافظة سل األساسي من وجهة
 . جامعة النجاح الوطنية،كلية التربية،منشورة ماجستري غري

أهدافها ،  ( العملية التربوية يف املدرسة االبتدائية      ). م٢٠٠٤ (إبراهيم حممود ،  فالتة .٣٨

  .مكة املكرمة، مطابع ادر، ) ٢( ط. )وسائلها ، وتقوميها 

التكامل بني اللغـة العربيـة واملـواد      االجتاهات احلديثة يف     " .)م٢٠٠٤( حممد   ،قاسم .٣٩
         ،٣٢ مـصر،  . القـراءة واملعرفـة    جملـة .  " األخرى يف املرحلة االبتدائية    الدراسـية

 . ٧٢ -١٥ص ص
منهج لغيت اجلميلة لصفوف املرحلة     ). هـ١٤٣٤ (وضحى بنت مسفر  ،  القحطاين .٤٠

ـ ١٤٣٤ / ١٤٣٣االبتدائية العليا للفصل الدراسي األول لعام         سة نقديـة  درا.  ه
 الذي   ملتقى اللغة العربية وآداا يف مقررات التعليم العام بني الواقع واملأمول           مقدمة إىل 

١٤ 



خ  

 

            يف الفتـرة مـن    . جبامعـة القـصيم    كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية    ه  تنظم
 .هـ٢/١٤٣٤ /١٣ -١٢

 . لتـدريس اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق ا     ). م٢٠٠٦ (كوثر حسني ،  كوجك .٤١
   .عامل الكتب، القاهرة، ) ٣( ط

املشكالت اليت تواجه معلمي املرحلة االبتدائية بدولة        " .)م٢٠٠٤( فهد خلف    ،اللميع .٤٢
  .١٥٩ -١١٤ص ص، )٧٠( ١٨ م ، الكويت.الة التربوية.  "الكويت

مشكالت تدريس مناهج العلوم املطورة     ).هـ١٤٣٣(املاضي، عبد الرمحن إبراهيم      .٤٣
. لة االبتدائية ومقترحات حلها من وجهة نظر معلمي العلوم مبنطقـة القـصيم            يف املرح 

 .رسالة ماجستري، قسم املناهج وطرق التدريس، التربية، جامعة القصيم، القصيم 
معوقات تدريس البالغة كما يراها املعلمون واملـديرون         " .)٢٠٠٢( ناصر   ،املخزومي .٤٤

            ، الـسعودية  .رسـالة اخللـيج العـريب     .  "نواملشرفون التربويون يف إقليم جنويب األرد     
  .١٢٦ -٩٣ص ص، )٨٣( ٢٣س 

         ، القـاهرة ،  ) ٣( ط. تدريس فنـون اللغـة العربيـة      ). ٢٠٠٢ (علي،  مدكور .٤٥
  .دار الفكر العريب

.  "معلم املستقبل اإلعداد املتكامل للمعلم الـشامل       " .)م٢٠٠٤( علي أمحد    ،مدكور .٤٦
 .٦٥ -٣٥ص ص، ١ م ، سلطنة عمان.إعداد أفضل ملعلم املستقبلحنو : املؤمتر الدويل

املوقـع   زيـارة  تـاريخ  األساسـي،  التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع موقع .٤٧
 :متاح على م ١/٥/٢٠١٣

http://www.cpfdc.gov.sa/index.php?option=com_content&
view=article&id= 68  

  م          ٢٥/٤/٢٠١٣ الزيـارة  تـاريخ  ، بيـة العر اللغة مقررات تأليف فريق لغيت موقع .٤٨
 http://loghati.net/vb/index.php: متاح على 

اجتاهات معلمي اللغة العربية يف سلطنة عمان حنو استخدام          " .)م٢٠٠٣( محدان   ،نصر .٤٩
كليـة التربيـة     جملـة .  " التكاملي يف التدريس وعالقة ذلك بعدد من املتغريات        املنحى

 . ١١٦ -٧٠ص ص، )٣٢( ١٩، مصر،  م بأسيوط

١٥ 
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.  وثيقة منهج اللغة العربية يف التعليم العـام        ).هـ  ١٤٢٧ (،وزارة التربية والتعليم   .٥٠
 .  الرياض، اإلدارة العامة للمناهج،مركز التطوير التربوي

للصف الرابـع ، واخلـامس ،       ( لغيت اجلميلة     ).٢٠١٢ (،وزارة التربية والتعليم   .٥١

 .النشاط ، وكتاب املعلم، الفصل الدراسي األول كتاب الطالب ، وكتاب ، )والسادس
مستوى مقروئية كتاب لغيت اجلميلة للصف  ). هـ١٤٣٣(اليحىي، نداء بنت إبراهيم      .٥٢

رسالة ماجستري، قـسم املنـاهج وطـرق     . الرابع االبتدائي يف اململكة العربية السعودية     
 .سالمية، الرياض التدريس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإل

عالقة الكفاءة يف اللغة العربية بالتحصيل يف املـواد          " .)م٢٠١١(،  فتحي علي  ،يونس .٥٣
  ،        ١١٢ ع   ، مـصر،  جملـة القـراءة واملعرفـة      . "الدراسية األخرى يف املرحلة االبتدائية    

 . ٤٤ -٢٢ص ص
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